
 بسم هللا الرحمن الرحيم
ْنيَا َواْلآِخرَِة َوأََعدَّ } ُه ِفي الدُّ َه َورَُسوَلُه َلَعَنُهُم اللَّ ِذيَن ُيْؤُذوَن اللَّ إِنَّ الَّ

 (57)الأحزاب:{َلُهْم َعَذاباً ُمِهيناً 
 

 

مع  بجد وحزميؤكد وقوفه و ،المسجد النبوي الشريف على تداءاالع يستنكر فيه جيش رجال الطريقة النقشبنديةبيان 

 في بغدادوعمالئهم المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد تهديدات مجوس طهران وأذنابهم 

 بييا أيها الشعب العراقي األ

 سالمية يا أبناء أمتنا العربيَّة اإل

 يا أهلنا في المملكة العربية السعودية

)صلى حرمة رسول هللا على ثيم األالشديد لالعتداء يعلن استنكاره البالغ وشجبه جيش رجال الطريقة النقشبندية جيشكم 

دعمه وتأييده المطلق وتضامنه الكامل ووقوفه بجد وحزم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ويؤكد  ،هللا عليه وسلم(

 مه نالذيفي بغداد المنافقين  وعمالئهمذنابهم أضد تهديدات مجوس طهران و)حرسها هللا تعالى( ملكا وحكومة وشعبا 

فبعد  والعالم، في بالد العرب والمسلمين الطائفي والعنصريرهاب سموم الحقد والتشدد والتطرف واإل لبث الجامعة العقدة

حرام ومشعر حرام وفي شهر  لدبرياء في بالمحرمين األحجاج التجرأوا على بيت هللا الحرام في العام الماضي وقتلوا ن أ

رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( نبي الرحمة حرمة على  يتجرأوناليوم  هم ها - بشعها من جريمة نكراءويا أ -حرام 

 .ويحاربون هللا ورسوله واإلنسانية جمعاءنسانية واإل

الحرمين الشريفين جاللة الملك  نرفع تعازينا الصادقة والمخلصة إلى حضرة خادمنفسنا ونعزي أ المروعوبهذا الحدث 

صحاب أالعزيز )حفظه هللا ورعاه(، وإلى سمو ولي عهده األمين، وسمو ولي ولي عهده األمين، وكافة  سلمان بن عبد

السادة األمراء والمسؤولين، وحكومة وشعب المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة وذوي الشهداء، ونسأله تعالى أن السمو 

ويخزي ر والسلوان، وأن يأجرهم ويخلف لهم خيرا، وأن يرحم الشهداء ويسكنهم في أعلى فردوس جنته يلهمهم الصب

ومقدساتنا من العربيَّة السعوديَّة الشقيقة ن يحفظ ويحرس المملكة ، ونسأله تَعَالَى أمن يحاربون هللا ورسوله والمؤمنين

 :ِرْيقَِة النَّْقَشبَْنِديَّةِ الطَّ وبذلك يرى جيشنا َجْيُش ِرَجاِل  ،مجيبإنه سميع كل سوء 

ن خمدت نار واالنسانية بسبب ثأرهم ونقمتهم أ سالمدوافع هذه الجريمة األثيمة هو الحقد على العروبة واإل نإ .1

ان ظهور النور المحمدي والدعوة الربانية لفتح بالد فارس ودخولها في ب  إق شركها حِ طفئت شعلتها  ومُ أالمجوس و

 وط صنم الكفر الذي كان يسودهم آنذاك.وسقسالم حضيرة اإل

ل المتمث رهابمحاربته للتطرف واإل من جهةهو يعلن ف ؛إلرهابل تهبرمحافي  ةبازدواجييتعامل المجتمع الدولي  نإ .2

هذه الجهات لمصدر عمه د نيعل خرىأمن جهة ، ونظمة الطائفية العنصريةببعض الميليشيات والمنظمات واأل

 تعامال رسميا معلنا. ويتعاون ويتعامل معها

على  جرأة   ألنهاطالق ر  هي ذروة الجرائم اإلرهابية على اإلقدس بقعة من األأ هذا الجريمة األثيمة التي طالت نإ .3

رهاب تقاعس المجتمع الدولي في ردع اإل و، فلو تأخر أنسانيةرسوله )صلى هللا عليه وسلم( واإلحرمة على هللا و

 .طالق ال سمح هللامكن معالجته والحد منه على اإلال تخطير مر فضيع ذلك إلى أ لسيؤوفومموله ومصدره 

َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى ال ) :نزل هللا في محكم آياتهوال مداهناتهم تماشيا مع ما أ محاباتهمبال هل الفتن بمقاتلة أ الفتنوأد  نإ .4

ِ فَِإِن  يُن ّلِِلَّ َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى ال تَُكوَن فِتْنَة  )و ،(193اْنتََهْوا فاَل ُعْدَواَن إِالَّ َعلَى الظَّاِلِميَن( )البقرة:تَُكوَن فِتْنَة  َويَُكوَن الد ِ

( ) َ بَِما يَْعَملُوَن بَِصير  ِ فَِإِن اْنتََهْوا فَِإنَّ َّللاَّ يُن ُكلُّهُ ّلِِلَّ  .(39ألنفال:اَويَُكوَن الد ِ

بوصول  جراس خطرهو إيذان وقرع أ )صلى هللا عليه وسلم(حرمة رسول هللا لى ذروته بانتهاك إن وصول اإلرهاب إ .5

 و غيرها.، وال فرق بين أن يكون في منطقة إسالمية أر اإلرهاب إلى كل بقاع األ

لى جانب المملكة والوقوف بحزم إ التصديإلى ومنظماته كافة الدول العربيَّة واإلسالمية والمجتمع الدولي ن دعوة إ .6

جذوره من رهاب ، بل يجب اجتثاث اإلوليس االكتفاء بالشجب والتنديد ،مر حتمي ضروريأالعربيَّة السعوديَّة الشقيقة 

 .وتفاقم المشكلة وانفورا قبل فوات األ ضرب مصادرهتمويله وقطع و

وشرورها بإذن هللا تعالى تصديقا  دولتهموذوبان وعمالئهم هي إيذان بقرب نهاية المجوس ثيمة األإن هذه الجريمة  .7

، أذابه هللا كما يذوب الملح في الماء(( -يريد المدينة  -))من أراد أهلها بسوء : بقوله)صلى هللا عليه وسلم( لنبيه 

َم عليه وسلم( المدينة المنورة )حرسها هللا( فقال رواه مسلم، ولقد حرم رسول هللا )صلى هللا : ))اللَُّهمَّ إِنَّ إِْبَراِهيَم َحرَّ

ْمُت اْلَمِدينَةَ َحَراًما َما بَْيَن َمأِْزَمْيَها؛ أَْن الَ يُْهَراَق فِيَها َدم   ٌ  ِلِقتَال، وَ َمكَّةَ فََجعَلََها َحَرًما، َوإِن ِي َحرَّ الَ ، َوالَ يُْحَمَل فِيَها ِسالَ

 ، رواه مسلم.تُْخبََط فِيَها َشَجَرة  إِالَّ ِلعَْلف((
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